
 الحبس االحتياطي واحترام حقوق المتهم

 مقدمة:
من أي تأثير  هو حق للنيابة العامة مقرر لتحقيق العدالة وحفظ التحقيقاتالحبس االحتياطي 

 بعد انتهاء التحقيقات يعتبر عقوبة بدون حكم قضائي.لي إطالة أمد الحبس اإلحتياطي اوبالت

للحبس االحتياطي، وإنما اكتفى بوجود قواعد تعالج ولم يضع التشريع المصري تعريفا محددا 
 في قانون اإلجراءات الجنائية.« الحبس االحتياطي»موضوع 

فالحبس االحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته 
ف كل وفق ضوابط قررها القانون، ويبقى فيه المتهم محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظرو 

دعوى حتى ينتهي إما باإلفراج عن المتهم أثناء التحقيق االبتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور 
 حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.

إجراء من إجراءات التحقيق ”من التعليمات العامة للنيابات بتعريفه على أنه 381نصت المادة 
التحقيق االبتدائي، من خالل وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير  غايته ضمان سالمة

استجوابه أو مواجهته، كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث 
بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه أو االنتقام منه وتهدئة الشعور العام 

 “.الجريمة الثائر بسبب جسامة 

وفى ضوء ذلك يأتي تقرير المنظمة "الحبس االحتياطي واحترام حقوق المتهم" للوقوف على 
 :ويتضمن التقرير األقسام التالية ، اآلثار السلبية للحبس اإلحتياطي

مفهوم الحبس االحتياطى، الشروط الموضوعية للحبس االحتياطى  ، مدد  القسم األول ويتضمن:
فتوى لمجلس الدولة بأحقية الموظف  اإلحتياطي، التعويض عن فترة الحبس االحتياطيالحبس 

 المفرج عنه فى صرف أجره الموقوف خالل حبسه.

 القسم الثاني ويتضمن : الحبس اإلحتياطي فى التشريعات المقارنة.

 القسم الثالث ويتضمن حاالت نموذجية رصدتها المنظمة على سبيل المثال ال الحصر.



( حالة ألشخاص مازالوا رهن الحبس  25رصدت وحدة العمل الميداني بالمنظمة ) وقد

 االحتياطي.

 الخاتمة والتوصيات. ويتضمن : الرابعالقسم 

 :منهجية البحث

يعتمد هذا التقرير على المنهج المقارن بهدف االطالع على تجارب النظم القانونية األخرى، 

يمكن من الكشف عن أوجه االتفاق أو االختالف أو القصور بين ومقارنتها بالنظم الوطنية، مما 

هذه النظم، ومن ثم تضع المنظمة أمام المشرع أفضل الحلول ليستعين بها عند تعديل أو تغيير 

 ي.قانون الحبس اإلحتياط

 القسم األول : 
 مفهوم الحبس االحتياطى:   

التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ الحبس االحتياطي هو إجراء قانوني تتخذه سلطة 
على المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوي واالتهامات المنسوبة اليه، وذلك لضمان 

عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة أو حفاظًا على سالمة المتهم فى حال أن 
تياطى هو  سلب لحرية المتهم مدة من إخالء سبيله قد يعرض حياته للخطر ، والحبس االح

 الزمن تحدد حسب مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط القانون.

ويتم تنفيذ الحبس االحتياطى عن طريق إيداع المتهم فى أحد السجون خالل مدة محددة إستنادًا 
 الى أمر من السلطة المختصة بالتحقيق فى الدعوى الجنائية.

الحبس االحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر جهة وبالتالي يمكن القول أن 
االختصاص ويتضمن أمرًا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسًا مدة قد تطول أو 

تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي األمر  إما باإلفراج عن المتهم أثناء التحقيق 
 صدور حكم  ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليهاالبتدائي أو أثناء المحاكمة وإما ب

هذا ولم يضع المشرع المصري تعريفا محددًا للحبس االحتياطي وانما اكتفى بإيراد قواعد تعالج 
موضوع الحبس االحتياطي في قانون اإلجراءات الجنائية،حيث نصت التعليمات العامة للنيابات 

بس االحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان على أن " الح 381وفى المادة رقم 



سالمة التحقيق االبتدائي من خالل وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو 
مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى 

، وكذلك وقاية المتهم من احتماالت االنتقام منه أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية 
 وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة " 

ويعد الحبس االحتياطى فى جوهره هو حرمان المتهم بارتكاب جريمة معينة من حريته وفقًا 
فأن الحبس للضوابط القانونية  حيق يتم سلب حريته بإيداعه فى أحد السجون ، وبالرغم من ذلك 

االحتياطى ليس عقوبة وأن كان يتشابه مع عقوبة الحبس من حيث  الجوهر والمضمون حيث 
يعد فى كل االحوال سلب لحرية المتهم و حرمانه بالتالى من حرية التنقل ، وكل ذلك بالرغم من 

 عدم صدور حكم فى الدعوى.

لحة التحقيق ، إذ قد يكون والحبس االحتياطى منصوص عليه فى كافة التشريعات تحقيقًا لمص
بقاء المتهم حرًا طليقًا ما يؤثر على أدلة ثبوت الجريمة ، و قد يكون فى تركه خارج السجن 

تهديدًا لألمن العام ، خاصة عندما تكون الجريمة شديدة الجسامة ، وربما الخشية من هروب 
 المتهم.

حل ترحيب حيث أصبح الحبس و على بالرغم من وجاهة المبرارات السابقة إال انها ليست م
االحتياطى وسيلة للعقاب و التنكيل بالمعارضين السياسين خاصة فى ظل حالة الحراك السياسى 

 التى شهدتها مصر فى السنوات االخيرة .

ورغبة من المشرع المصرى فى تحقيق التوازن بين العديد االعتبارات ، فتم النص على الحبس 
ة صارمة  تكفل مصلحة التحقيق و فى نفس الوقت عدم االحتياطى  وفق  ضوابط قانوني

المساس بحقوق االنسان وحرياته ، لكن أصبح الحبس االحتياطى بعد التعديل التشريعى لقانون 
االجراءات الجنائية  و الصادر من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بموجب القرار 

ى منه  على أن "يستبدل بنص الفقرة والذى ينص في المادة االول  2013لسنة  83بقانون 
من قانون االجراءات الجنائية بالنص االتى "ومع ذلك فلمحكمة النقض  143االخيرة من المادة 

ولمحكمة االحالة إذا كان الحكم صادرًا باالعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم 
 لمنصوص عليها فى الفقرة السابقة "يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد ا 45احتياطيا لمدة 



تنص على أن مدة   2006من قانون اإلجراءات الجنائية و المعدلة فى عام 143وكانت المادة 
الحبس االحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم باإلعدام أو السجن المؤبد ال تتجاوز 

ء سبيل الرئيس األسبق السنتين، وعلى ضوء هذه المادة قضت محكمة  جنايات القاهرة  بإخال
حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين بعد إنقضاء الحد االقصى للحبس االحتياطى وهو 

من قانون اإلجراءات قبل تعدبلها والتى  كانت  تنص على عدم  143سنتين  وذلك وفق المادة 
 جواز حبس المتهم أكثر من عامين في حالة معاقبته باإلعدام أو السجن المؤبد .

إنتهاكًا جسيمًا لحقوق  2013يعد بالتعديل الصادر من الرئيس المؤقت عدلى منصور فى عام و 
اإلنسان حيث  تحول الحبس االحتياطى  من مجرد إجراء احترازي إلى عقوبة توقع مقدما على 
المتهمين  خاصة المعارضيين, وهذا يتنافى مع أبسط قواعد العدالة التى  تقتضي سرعة الفصل 

امات مهما كانت خطورتها  بشأن أي متهم محبوس أو محتجز رهن المحاكمة فال يعقل فى االته
أن تزيد مدة الحبس االحتياطى فى الجرائم الخطيرة عن سنتين ألن القواعد العرفية فى مجال  
حقوق اإلنسان  تقول إن المدة المعقولة فى أي محاكمة جنائية يجب أال تتخطى الستة أشهر 

االخير ذو صبغة سياسية اكثر منها قانونية ، النه من غير العدل ان يظل  خاصة ان التعديل
المتهم رهن المحاكمة لمدة غير معلومة , و بالتالى إطالق يد النيابة العامة كسلطة اتهام فى 

إعطاء الوصف األشد على أي جريمة لتدخلها تحت طائلة الجرائم التى يعاقب عليها باألشغال 
و اإلعدام حتى يكون لها الحق  فى طلب استمرار حبس المتهم إلى مدة غير الشاقة المؤبدة , أ

 محددة.

 :الشروط الموضوعية للحبس االحتياطى 

هذه  2016لسنة /145من قانون االجراءات الجنائية المعدلة بالقانون  134أجملت المادة 
حالة هربه ، إذا كانت الشروط بقولها " يجوز لقاضى التحقيفق بعد استجواب المتهم أو فى 

الواقعة جناية او جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة التقل عن سنة و الدالئل عليها كافية ، أن 
 -يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحاالت أو الدواعى اآلتية :

 ه .إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدور  - 1

 الخشية من هروب المتهم . - 2



خشية األضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث في  - 3
 ن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.ئاألدلة أو القرا

 قد يترتب على جسامة الجريمة .وقى اإلخالل الجسيم باألمن والنظام العام الذى  -4

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت 
 الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "

 ويستفاد من هذا النص أن الشروط الموضوعية للحبس االحتياطى هو :

 بس االحتياطى :أواًل : أن تكون الجريمة مما يجوز فيه الح

لم يجعل المشرع المصرى الحبس االحتياطى جائزًا فى كل الجرائم وانما حصره فى أطار  – 1
محدد بكفل تحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق و ما تقتضيه قرينة أن االصل فى االنسان 

 البراءة .

 بشكاًل مطلق. الحبس االحتياطى غير جائز فى المخالفات مطلقًا ولكن جائز فى الجنايات -2

الحبس االحتياطى فى الجنح غير جائز اال اذا كانت العقوبة المقررة للجنحة هى الحبس مدة  -3
 التقل عن عام ، ومفاد ذلك أن الحبس االحتياطى غير جائز فى الجنح االتية :

 الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أيًا كان مقدارها.-1

لحبس سواء على سبيل الوجوب أو التخيير طالما أن مدة الجنح العاقب عليها بالغرامة وا-2
 الحبس تقل عن سنة.

يجوز حبس المتهم فى جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة أقل من سنة ، وذلك إذا لم يكن -3
 له محل إقامة ثابت و معروف فى مصر.

ع بواسطة الصحف وفقًا لقانون الصحافة فأنه " ال يجوز الحبس االحتياطى فى الجرائم التى تق-4
 من قانون العقوبات". 179إال فى جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 

 ثانيًا: ضرورة بلوغ المتهم سنًا معينة:     



استلزم المشرع بلوغ المتهم خمس عشرة سنة حتى يتسنى جواز األمر بالحبس االحتياطى ، -1
هذه السن ال يقدر على مجابهة هذا اإلجراء القاسى ، أة تقديرًا منه أن المتهم الذى لم يبلغ 

 افتراضًا ال يقبل إثبات العكس بأن حاالت دواعى الحبس االحتياطى غير متوافرة .

ال يحبس احتياطيًا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور -2
الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على االتزيد المالحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف 

مدة اإليداع عن أسبوع مالم تأمر المحكمة بمدة وفقًا لقواعد الحبس االحتياطى المنصوص عليها 
 فى قانون اإلجراءات الجنائية .

يجوز بداًل من اإلجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة األمر بتسليم الطفل الى أحد والديه -3
الوالية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على اإلخالل بهذا أو لمن له 

 الواجب بغرامة ال تجاوز مائة جنيه .

 ثالثًا: توافر إحدى الحاالت التى حددها المشرع على سبيل الحصر:

لم يجز المشرع األمر بالحبس االحتياطى إال إذا توافرت إحدى الحاالت التى حددها على     
الحصر ، مع مالحظة أن تتوافر إحدى هذه الحاالت ال يعنى ضرورة األمر بالحبس  سبيل

االحتياطى "وهذا االخير"يظل دائمًا سلطة تقديرية للجهة القائمة على التحقيق إن شاءت أمرت به 
 و إن شاءت تغاضت عنه حتى وإن توافرت إحدى حاالته.

فى غير هذه الحاالت ، وتملك االمتناع عن ومفاد ذلك أن سلطة التحقيق ال تملك األمر به    
 األمر به عند وجود إحدى هذه الحاالت .

 -وتتمثل هذه الحاالت فى االتى :

 إذا كانت الجريمة فى تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره:

 وفى هذه الحالة يستلزم قيام شرطين :

 الشرط االول: أن تكون الجريمة فى حالة تلبس:



من قانون االجراءات  30إحدى حاالت التلبس المنصوص عليها فى المادة أى توافر     
الجنائية والتى تنص على انه ) تـكـون الجريمة متلبسًا بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب ارتكابها ببرهــة 

 يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع الجانى مرتـكـبهــا أو تبعته العــامــة مع الصياح إثر
وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا بوقـت قـريب حاماًل االت أو أسلحة أو امتعة أو أوراقــًا 
أو أشياء أخرى يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فـيـها أو إذا وجــد بـه فى هـــذا الوقــت أثار أو 

 عـالمـات تـفـيد ذلك (

الجريمة المتلبس بها من األحكام الواجبة التنفيذ فور  الشرط الثانى: أن يكون الحكم الصادر فى
 صدرها:

من قانون اإلجراءات أن األحكام الواجبة التنفيذ هى األحكام  460والقاعدة العامة وفقًا للمادة    
النهائية ، ويكون الحكم نهائيًا اذا كان غير قابل للطعن فيه بالمعارضة أو االستئناف، إما ألنه 

 للطعن فيه ، أو النقضاء مواعيد الطعن ، أو لرفض الطعن فيه :صدر غير قابل 

قرر المشرع وجوب تنفيذ بعض االحكام على الرغم من أنها غير نهائية ومن أمثلة هذه األحكام 
الحكم الصادر بالحبس فى سرقة والحكم الصادر على متهم عائد والحكم الصادر بالحبس على 

وف فى مصر سواء أكان هذا التمهم مصريًا أو أجنبيًا، متهم ليس له محل أقامة ثابت و معر 
 ومن أمثلة تلك االحكام االحكام الصادرة فى جنح المخدرات.

 الخشية من هروب المتهم:  – 2

اعتبر المشرع المصرى الخشية من هروب المتهم تعد مبررًا مستقاُل ألمر بالحبس االحتياطى ، 
متعلقة بهرب المتهم من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو ويستوى فى ذلك أن تكون الخشية 

 االثنين معًا.

خشية اإلضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو بالعبث  – 3
فى االدالة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها 

: 



الة يخشى من قيام المتهم بتغيير مسار التحقيق على نحو يحقق مصلحته وذلك عن فى هذه الح
إبرام صفقات مع الغير من أجل نسب الواقعة اليهم مقابل تحمل اعباء الدفاع عنهم  -طريق : 

وفع مبالغ مالية و تقديم أشياء عينية لذويهم أو الضغط على المجنى عليه عن طريق الترهيب او 
صلح الذى يقود الى إنقضاء الدعوى الجنائية أو تهديد الشاهد أو ترغيبه من أجل الترغيب من ال

العدول عن شهادته ، لذلك فسلطة التحقيق تستطيع تسبيب أمر الحبس االحتياطى أستنادًا 
 ألسباب أخرى طالما ان تلك األسباب يخشى منها اإلضرار بمصلحة التحقيق.

 نظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة :توقى اإلخالل الجسيم باألمن و ال – 4

وذلك فى الجرائم التى تثير الرأى العام مثل جرأئم القتل وهتك العرض  حيث أن ترك المتهم      
حرًا طليقًا فى هذه الحاالت يقود الى الكتير من االضطرابات بيت عائالت الجناة والمحنى عليهم 

ذلك يتم األمر بالحبس األحتياطى حفاظًا على األمن والنظام وقد يمثل خطورة كبيرة على المتهم ل
 العام ، ويعتمد الحبس األحتياطى فى هذة الحاالت على حس سلطة التحقيق وتقديرها.

 عدم وجود محل أقامة ثابت و معروف للمتهم فى مصر : – 5

ف ألمر فى حالة غياب محل أقامة ثابت و معروف للمتهم فى مصر يعد ذلك مبررًا كا     
بالحبس االحتياطى ، بل أن المشرع توسع فى نطاق الحبس االحتياطى فى تلك الحالة حيث 

أجاز الحبس االحتياطى اذا كانت الجريمة جناية ، لكن ينتقد موقف المشرع المصرى فى توسعه 
فى الحبس االحتياطى فيما يخص الجنح المعاقب عليها بالحبس أقل من سنه حيث أكتفى با 

 جنحة معاقب عليها بالحبس دون إشتراط حد ادنى محدد للحبس االحتياطى .تكون ال

 توافر الدالئل الكافية على أرتكاب الجريمة و نسبتها الى المتهم: – 6

هذا ولم يعرف المشرع المصرى المقصود بالدالئل الكافية تاركًا الجتهاد فى ذلك للفقه و     
 القضاء.

 طىالشروط اإلجرائية للحبس االحتيا

 أواًل : ضرورة صدور األمر بالحبس االحتياطى من السلطة المختصة:



والتى تتمثل فى النيابة العامة و قاضى التحقيق و مستشار التحقيق الذى قد يتم إنتدابه     
 للتحقيق فى قضية معينة بناء على طلب من وزير العدل.

  ثانيًا: ضرورة أستجواب المتهم قبل األمر بالحبس االحتياطى:

ويعد أستجواب المتهم قبل األمر بالحبس االحتياطى ضمانة أساسية للمتهم  لذلك نص    
المشرع على " ال يجوز للمحقق فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب 

 المتهم "

على مع وجوب وجود محام مع المتهم أثناء التحقيق وفى حال عدم وجود محام مع المتهم وجب 
المحقق من تلقاء نفسه إنتداب محام ويثبت فى المحضر ما يريد من دفوع أو طلبات أو 

 مالحظات.

 ثالثَا: ضرورة سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

 رابعًا: ضرورة تضمن األمر الصادر بالحبس على بيانات معينة : 

لمتهم والعقوبة المقررة لها واالسباب يجب أن يشمل امر الحبس بيان الجريمة المسندة الى ا     
التى بنى عليها االمر باالضافة للبيانات الشخصية للمتهم مثل االسم و لقبه و مهنته ومحل 

 أقامته . 

 خامسًا: تسبيب األمر الصادر بالحبس االحتياطى وبمدة : 

لقانون للمتهم يعد تسبيب األمر الصادر بالحبس االحتياطى من الضمانات االساسية التى كفلها ا
، وذلك حتى يتسنى للمتهم ان يدحض تلك الدالئل التى توافرت ضده او نفى اسباب الحبس 

 االحتياطى .

 مدد الحبس اإلحتياطي:

( 202نص قانون اإلجراءات الجنائية على مدد الحبس االحتياطى ضد المتهم، فتنص المادة )
وجب قبل انقضاء مدة األربعة األيام أن على: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس االحتياطى، 

 تعرض األوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.



يومًا، وبحيث ال  15وللقاضى مد الحبس االحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة ال تجاوز كل منها  
 يوما. 45تزيد مدة الحبس االحتياطى فى مجموعها على 

على: "إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس االحتياطى المذكورة فى  203ونصت المادة  
المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض األوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى 

 ".143غرفة المشورة لُتصِدر أمرًا بما تراه وفقًا ألحكام المادة 

( 205أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة، كما نصت المادة )للنيابة العامة  
على "للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة لإلفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة األمر بامتداد 

 ".150إلى  146الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 

ًا أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو وللمتهم أن يستأنف األمر الصادر بحبسه احتياطي
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق 

أن تستأنف األمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة 
( 164فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة )باإلفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى 

 ( من هذا القانون".168إلى  165والمواد )من 

 التعويض عن فترة الحبس االحتياطي :

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان)ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو  9تنصُّ المادة 
 نفيه تعسفًا(

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:من العهد  9كما تنصُّ المادة 

( لكل فرد حق في الحرية وفي األمان على شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسًفا. -1
 وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبًقا لإلجراء المقرر فيه.

وقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه ( يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا الت-2
 سريًعا بأية تهمة توجه إليه .



(يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريًعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين -3
قانوًنا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن ُيحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال 

از األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز يجوز أن يكون احتج
تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، في أية مرحلة أخرى من مراحل 

 اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.

رجوع إلى محكمة لكي ُتفصل هذه (لكل شخص ُحِرَم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق ال-4
 المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني.

 ( لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض . -5

 مدى إقرار التعويض عن الحبس االحتياطي في القانون المصري:

أية نصوص تحكم عملية  1950قانون اإلجراءات الجنائية عند إصداره عام لم يكن في 
التعويض عن الحبس االحتياطي، و على جانب آخر لم تكن هناك أحكام قضائية صادرة تناقش 

و على  2006تلك المسألة، و هو ما جعل الفقه ينتقد ذلك الوضع نقدا شديدا، لكن بحلول عام 
، أضيفت مادة 2006لسنة  145ن اإلجراءات الجنائية بالقانون رقم إثر التعديالت الكبيرة لقانو 

 مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس االحتياطي. 312جديدة و هي المادة 

مكرر( على الوجه اآلتي: " تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات  312و قد جاء نص المادة )
ر صادر بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية قبله ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أم

في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناًء على 
طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن ال 

 وجه إلقامة الدعوى.

لى أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس االحتياطي في الحالتين وتعمل الدولة ع
 المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قانون خاص."

 شروط التعويض عن الحبس االحتياطي:

 بالتعويض:و من هذا النص المشار إليه يتضح لنا أن هناك عدة شروط يجب توافرها للحكم 



 أن يكون المتهم قد سبق حبسه احتياطيا.    

 أن يكون قد صدر حكما باتا بالبراءة، أو صدر أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية.    

أن يقدم طلب من النيابة العامة أو من المتهم أو من أحد الورثة للقيام بالنشر، و يكون     
 في حالة صدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية. النشر بناء على موافقة النيابة العامة

بناء على ذلك، يتضح لنا أن المشرع المصري اكتفى بالتعويض األدبي فقط المتمثل في نشر  
حكم البراءة أو األمر بأال وجه و لم يحدد ماهية و أبعاد التعويض المادي، بل جاء النص الجديد 

عويض المادي عن الحبس االحتياطي بموجب قواعد و مطالبا الدولة بأن تكفل الحق في الت
 .إجراءات مقرر في تشريع خاص

أن مشروع قانون اإلجراءات الجنائية الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، حدد كما  
الحاالت التى يتم فيها التعويض عن مدة الحبس االحتياطى، حيث أوضحت كل من المادتين 

اإلجراءات الجنائية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان  " من قانون 563و 562"
 الحاالت والمواقف التى يتم التعويض فيها عن مدة الحبس االحتياطى.

" نصت بشكل مباشر، وأوضحت فى نصها أنه "التعويض لكل شخص تم حبسه 562المادة "
ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية، أو  احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه

 صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه".

حاالت حددها نفس القانون ال يجوز التعويض فيها عن مدة  4وعلى الجانب اآلخر، هناك 
 الحبس االحتياطى، وهى:

بالبراءة مبنى من صدر ضده قرار من النيابة بأنه ال وجه إلقامة الدعوى، أو صدر حكم  -1
على عدم كفاية األدلة، أو االتهام أو ألى سبب اإلباحة، وهى األسباب التى تبيح الفعل المجرم 

أو امتناع المسئولية، أو اإلعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو 
 قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم األهمية.

 إذا صدر عفو شامل. -2



 كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.إذا  -3 

 لو ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى لإلفالت من العقاب. -4

 :فتوى لمجلس الدولة بأحقية الموظف المفرج عنه فى صرف أجره الموقوف خالل حبسه 

ت فيها أحقية المفرج عنه أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى أكد
بعد الحبس االحتياطى فى صرف أجره الموقوف خالل فترة حبسه، باإلضافة إلى عالوة مقابل 

 األعباء الوظيفية للمعلمين.

وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى أن أحد المعلمين ويشغل معلم بمدرسة منشاة االمراء االبتدائية 
نظرا التهامه وآخرين، فى جنحة، وحبسه احتياطيا فى الفترة من التابعة إلدارة أهناسيا التعليمية، و 

صدر قرار من النيابة العامة بأال  16/11/2015، وبتاريخ 25/12/2013حتى  7/10/2013
وجه إلقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم كفاية الدليل فتقدم المعلم بطلب لصرف نصف راتبه 

ئه المعلمين الذين كانوا معه فى نفس القضية، وصرف المستقطع منه خاللفترة حبسه أسوة بزمال
 .25/12/2013مقابل حافر األعباء الوظيفية اعتبارامن 

نصت على أن  1978من قانون العاملين المدنيين  84وأكدت إدارة الفتوى فى فتواها ، أن المادة 
ة حبسه ويوقف كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مد

صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل 
أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة 

لتقرير  حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي ، ويعرض األمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة
ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره 

 الموقوف صرفه .

نصت على أنه كل موظف  2016لسنة  81القانون رقم  64وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 
حرم من نصف ُيحبس احتياطًيا أو تنفيًذا لحكم جنائي ُيوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه وي

أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره إذا كان 
الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائى، وإذا لم يكن من شان الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف 



ه يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع فى شان مسئوليت
 التأديبية.

بشان بصرف عالوة  2014لسنة  57كما استندت الفتوى إلى الفتوى، قرار مجلس الوزراء رقم 
والذى نص  2007لسنة 156 155مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 

الوظيفية للمعلمين فى مادته األولى، أن يمنح شاغلو الوظائف التعليمية عالوة مقابل األعباء 
نظير الجهد المبذول خالل العام الدراسى واألعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل 

ويستمر صرف العالوة المشار إليها   1/1/2014التعليمية المختلفة، غير مقطوعة اعتبارا من 
لتعيين بالنسبة لمن يعين للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ ا

بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط الستحقاق صرف العالوة المشار 
إليها فى المادة األولى توفر الشروط اآلتية: أن يكون المعلم معتمًدا من األكاديمية المهنية 

 155من القانون رقم  71رقم  للمعلمين وشاغال إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة
, كما يكون 2007لسنة  156, وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2007لسنة 

المعلم المساعد متعاقد معه وفقا ألحكام مواد القانونين سالفى الذكر، وان يقوم قائما بالعمل فعال 
لتأديبية أو حرك فى حقه دعوى وأال يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة ا

جنائية ، وأال يكون قد رفع عله جزاء تأديبي ألكثر من خمسة أيام فى السنة التى يتقاضى فيها 
 هذه العالوة .

واستظهرت إدارة فتوى التعليم ان المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم  
منى للعمل به واقعة حبس المعروضة حالته والذى حدث فى المجال الز  1978لسنة  47

المشار إليه شاوى بين حبس العمل وحبسه  2016لسنة  81احتياطيا، قبل إلغائه بالقانون رقم 
تنفيذيا لحكم جنائى غير نهائي من حيث األثر المترتب على أى منهما بشان الوقف عن العمل 

عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف  واستحقاق األجر، فنص على أن يوقف العامل بقوة القانون 
نصف أجره على أن يعرض األمر عند عودته إلى عمله عقب انتهاء مدة حبسه على السلطة 

المختصة لتقرر ما يتبع بشان مسئوليته التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره 
إليه فيما يخص  الموقوف صرفه كما ساوى المشرع بينهما فى قانون الخدمة المدنية المشار

الوقف عن العمل بقوة القانون حال حبس الموظف احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى بيد 



انه استحدث حكما مغايرا بشأن المعاملة المالية لهذا النص حيث قرر حرمانه من نصف أجره 
األجر  واستصحابا لطبيعة هذا الحكم سكت المشرع عن النص على إلزام جهة العمل رد نصف

المحروم منه حال الحكم ببراءته وعدم ثبوت مسئوليته التأديبية عما نسب إليه األمر الذى يكشف 
اتجاه إرادة المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه على عدم أحقية الموظف الذى يحبس 

صرف  احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره المحروم منه أما وقف
نصف األجر وفقا الحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فى المجال الزمنى 

للعمل به، فكان بمثابة تأجيل استحقاقه إلى حين ودة العامل إلى عمله والوقوف على مدى 
 مسئوليته التأديبية عن الواقعة التى تم حبسه بشانها.

مشرع عهد إلى السلطة المختصة وضع نظام للحوفز المادية فى سياق متصل قالت الفتوى، إن ال
والمعنوية للعاملين الخاضعين ألحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، ويتضمن هذا 

النظام فئات تلك الحوافز وشروط منحها، وأال يتم صرفها بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما 
ط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية امقدمة عنه، سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتب

ورعاية لشاغلى الوظائف التعليمية، ونظرا لما يبذلونه من جهود وما يتحملونه من أعباء مقابل 
 أعباء وظيفية للمعلمين، وحدد المستحقين لها والشروط الواجب توافرها الستحقاقها.

حالته خالل المجال الزمنى للعمل بقانون  العاملين وانتهت الفتوى ، إلى ان حبس المعروض 
أصدرت النيابة  16/11/2015وبتاريخ   1978السنة  47المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

العامة قرارا بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية ضده مؤقتا لعدم كفاية الدليل، ومن ثم فإن األحكام 
انون نظام العاملين المدنيين الدولة المشار إليه فى شان من ق 84التى يتضمنها نص المادة 

األثر المالى المترتب على هذا الوقف هى التى يتحدد على هداها مركزه القانونى، وإذ تضمنت 
المشار إليه النص على وقف صرف نصف األجر حال حبس العمال احتياطيا على  84المادة 

ة التأديبية ومن ثم فإن المعروضة حالته وأثناء أن يتم صرفه حال عدم توفر موجبات المسئولي
حتى  7/10/2013مدة حبسه احتياطيا ووقفه عن العمل بقوة االقنون خالل الفترة من 

يستحق صرف نصف األجر مع وقف صرف النصف اآلخر، على أن يعرض  25/12/2015
بية عما نسب إليه، األمر على السلطة المختصة عند عودته لتقرر ما يتبع بشأن مسئوليته التأدي



فإذا اتضح عدم مسئولته فى ضوء قرار النيابة العامة سالفة اإليراد وأسباب هذا القرار صرف له 
 نصف األجر الموقوف صرف عن هذه الفترة.

وأكدت الفتوى، أنه بخصوص أحقيته فى صرف عالوة مقابل األعباء الوظيفية للمعلمين فإنه 
، فتصرف للمستحقين من قبل الجهات 2014لسنة  57بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 

، وجاءت األوراق خلوا من انتقاء أحد 2014المختصة لكل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 
الشروط المتطلبة لصرف العالوة المشار إليها فى حق المعروضة حالته، ومن ثم فإنه يستحق 

 صرف العالوة.

ار حول عدم توافر الشرط الرابع من قرار رئيس وشددت الفتوى، على أنه بخصوص ما قد يث
مجلس الوزراء المشار إليه فى شان المعروضة حالته، وهو أال يكون المعلم قد أوقف عن العمل 
أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية، فإنه نزوال على صحيح قواعد 

مقابل األعباء الوظيفية للمعلمين أال يكون المعلم قد التفسير فإنه ينبغى الستحقاق العامل عالوة 
أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية خالل العام 

الدراسى وحيث إن األوراق قد جاءت خلوا من إحالة المعروضة حالته للمحاكمة التأديبية، أو 
نتهت النيابة العامة بأال وجه إلقامة العدوى الجنائية تحريك الدعوى الجنائية فى حقه، حيث ا

ضده مؤقتا لعدم كفاية الدليل وكذلك ال يعد المعروضة حالته موقوفا عن العمل، حيث انتهت 
أى قل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء  25/12/2013مدة وقفه احتياطا عن العمل فى 

ومن ثم فيعد  1/1/2014أحكامه فى   والتاريخ المحدد لسريان 16/1/2014المشار إليه فى 
 هذا الشرط متوفر فى حقه.

 

 :الحبس اإلحتياطي فى التشريعات المقارنةالقسم الثاني : 

 الحبس المؤقت في القانون الجزائري:-1

فهو إجراء استثنائي  137-123نظم قانون اإلجراءات الجزائية الحبس المؤقت وبدائله في المواد
وهو إيداع المتهم السجن خالل فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته غير أن 

 125/125-124المشرع الجزائري لم يضع له تعريف،غير أنه نظم أحكامه في المواد



ة مخولة لجهة التحقيق الهدف منها الوصول للحقيقة وهو إجراء خطير يمس مكرر،وهو سلط
 حريات األفراد.

 *الطبيعة االستثنائية للحبس المؤقت:

ق.ا.ج يصدره قاضي التحقيق وغرفة  123الحبس المؤقت إجراء استثنائي طبقا لحكم المادة
القضاء العسكري(  )من قانون 93(والقاضي العسكري)المادة131(،قضاه الحكم)192االتهام)

 وذلك بوضع المتهم في مؤسسة عقابية وهو برئ أصال لم تتم إدانته أصال من طرف القضاء.

 *مبررات الحبس المؤقت:

يجب أن يكون الحبس المؤقت بأمر قضائي،ولقاضي التحقيق السلطة التقديرية في إصدار  
نه يخضع لرقابة غرفة االتهام األمر بالحبس المؤقت إال أنه يجب أن يحترم القيود القانونية أل

 هي: 123والهيئات القضائية المختلفة،فمبررات الحبس المؤقت حسب نص المادة
 إذا لم تكن التزامات الرقابة القضائية كافية. -

إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر ولم يقدم ضمانات كافية للمثول للعالة أو كانت األفعال جد  -
 خطيرة.

مؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على األدلة المادية أو لمنع الضغوط على عندما يكون الحبس ال
 الشهود أو الضحايا أو لتفادي التواطؤ بين الشركاء.

 عندما يكون ضروريا لحماية المتهم أو الحيلولة دون وقوع الجريمة من جديد. -

 عندما يخالف المتهم إجراءات الرقابة القضائية. -

الحبس المؤقت في الجنايات كأصل عام إضافة للتهم المعاقب عليها بالحبس يجب أن يكون  -
 ( أي استبعاد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو المخالفات.118شهرين ) أكثر من

 ق.ا.ج. 195-163-89-51يجب أن تكون دالئل قوية ومتماسكة ضد المتهم طبقا للمواد -

 (.118يجب استجواب المتهم ولو مرة واحدة) -



*مدة الحبس المؤقت: األصل أنه يتحكم في مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أو جنحة 
أشهر حسب  04يوماو 20(وهي125-124والعقوبة المقررة،لكن يجب أن تكون محددة سلفا)

 األحوال.

ق.ا.ج يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة  124( يوما: حسب المادة20الحبس المؤقت لمدة عشرين )
شرين يوما غير قابلة للتجديد ويخلى سبيله بعد انقضائها مباشرة في الجنح المعاقب بالحبس ع

 لمدة سنتين فقط وذلك بشرط:

 أشهر. 4أن يكون المتهم مقيم بالجزائر وان كان يقطن خارجها جاز حبسه لمدة -

ثالثة أشهر أال يكون المتهم قد حكم عليه سابقا في جناية أو جنحة بالحبس لمدة تزيد عن  -
 أشهر. 4نافذة وإذا حكم عليه بهما سابقا جاز أن تكون مدة الحبس المؤقت

ق.ا.ج فانه ال يجوز أن  1-125-125الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر: طبقا لنص المواد
تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر في مواد الجنح إال إذا كان المتهم سبق وأن حكم عليه 

لمدة تزيد عن ثالثة أشهر حبس نافذة،أو أن المتهم من غير المقيمين في  في جناية أو جنحة
 الجزائر مهما كانت الجريمة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.

 ق.ا.ج هي أربعة أشهر. 1-125علما أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات طبقا للمادة

انت أربعة أشهر وهي تخضع تمديد الحبس المؤقت: ال يجوز تمديد مدة الحبس المؤقت إال إذا ك
 لسلطة قاضي التحقيق في الجنايات والجنح على النحو التالي:

ق.ا.ج فان الجنح التي يمدد فيها الحبس المؤقت هي التي تزيد  125في الجنح: طبقا للمادة
عقوبتها عن ثالثة سنوات حبس فقط لكن بعد أن يستطلع قاضي التحقيق رأي وكيل الجمهورية 

 لمدة أربعة أشهر أخرى مرة واحدة فقط. ويكون التمديد

في الجنايات: يجوز لقاضي التحقيق التمديد ألكثر من مرة لمدة أربعة أشهر حسب الجدول 
 التالي:



ق.ا.ج وذلك استنادا لعناصر الملف بعد استطالع رأي  1-125التمديد مرتين : طبقا للمادة-أ(
 وكيل الجمهورية.

ديد ثالث مرات في الجنايات التي يعاقب عليها القانون التمديد ثالث مرات: يجوز التم-ب(
 بعقوبة عشرين سنة سجن أو بالسجن المؤبد اإلعدام.

مكرر يمكن لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت  125التمديد خمس مرات: طبقا للمادة-ج
 خمس مرات إذا وصفت الجريمة باألفعال اإلرهابية والتخريبية.

مكرر عندما يتعلق  125: يكون التمديد إحدى عشر مرة حسب المادةالتمديد إحدى عشر مرة-د(
 األمر بالجنايات العابرة للحدود الوطنية.

يقوم قاضي التحقيق بتقديم طلب إلى غرفة االتهام بواسطة النيابة العامة يبين دواعي التمديد 
اإلرهابية أو وذلك في الجنايات كأصل عام وإذا تعلق األمر بالجنايات الموصوفة باألعمال 

شهرا يقدم طلبا  48التخريبية فان قاضي التحقيق إذا رأى أن يبقي على المتهم محبوسا أكثر من
 مكرر(. 125بنفس األشكال المذكورة لغرفة االتهام)

من قانون تنظيم السجون فانه يجب  212خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة: طبقا للمادة
الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها عليه وهذا ما ذهبت خصم المدة التي قضاها المتهم في 

 ق ا.ج. 365إليه المادة

 الحبس اإلحتياطي فى القانون الكويتي:-2

إذا رؤى أن مصلحة التحقيق  2فقره  60في المادة  2016لسنة  35أضاف القانون رقم 
ق جاز للمحقق حبسه يستوجب حبس المتهم احتياطيًا لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقي

 لمدة ال تزيد على ثالثة أسابيع في قضايا الجنايات وال تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح.

أي أنه يسري هنا أمر الحبس االحتياطي لمدة ال تزيد على ثالثة أسابيع من تاريخ القبض على 
ثالثة أسابيع وذلك من المتهم وذلك إذا كانت الجريمة جناية وهنا يمكن أن تكون المدة أقل من 

تاريخ القبض على المتهم وتحتسب المدة هنا من تاريخ القبض على المتهم وليس من تاريخ 
 إصدار أمر الحبس.



 أما إذا كانت الجريمة جنحة فال تزيد عن عشرة أيام.

إذا رأى المحقق تجديد الحبس االحتياطي فيجب عليه قبل إنتهاء مدة الثالثة أسابيع في مواد 
ايات وعشرة أيام في مواد الجنح أن يعرض األوراق على ريس المحكمة الكلية ليصدر أمره الجن

 وذلك بعد االستماع إلى أقوال المتهم ودفاعه إما بالتجديد أو بإخالء سبيل المتهم.

يوم في الجنايات على أن ال تزيد مدة تجديد  15فإذا جدد الحبس فال تزيد المدة في كل مرة على 
 يومًا. 80تياطي بأي حال على الحبس االح

أيام على أن ال تزيد  10أما في الجنح فيجوز لرئيس المحكمة الكلية أن يأمر بتجديد الحبس مدة 
 يوم. 40مدة الحبس االحتياطي في كل األحوال على مدة 

الفقرة الثانية ونص على جواز التظلم من قرار الحبس المتهم  169استحدث التعديل في المادة 
رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى أن يفصل رئيس المحكمة في التظلم خالل أمام 

مدة ال تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار مسببًا في حال رفض 
 التظلم.

وفي هذه الحالة يجوز تقديم التظلم في أي وقت، مما يعني جواز تقديمه فور صدور أمر الحبس 
 كون معه من الصعوبة.وهو ما ي

من قانون اإلجراءات على أن مدة صالحية الحبس االحتياطي هي ثالثة  63ونصت المادة 
أشهر من تاريخ صدوره فإذا لم ينفذ األمر خالل هذه المدة فإنه يسقط وال يجوز تنفيذه بعد ذلك 

 إال إذا صدر أمر بتجديده.

 التعويض في التشريعات المقارنة:

 التعويض في القانون الفرنسي:أ: 

تطبيقًا للمادة التمهيدية لقانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي، التي توجب التعويض عن 
االعتداءات على قرينة البراءة، خطى المشرع الفرنسي خطوات واضحة نحو تفعيل مبدأ التعويض 

من مصاف المنحة أو عن الحبس االحتياطي التعسفي أو غير المبرر، بأن رفع مبدأ التعويض 



المكنة للجهة القضائية التي تفصل في الطلب، إلى مصاف الوجوب والحق إذا توافرت شروط 
(. يدل على ذلك أن قانون اإلجراءات الجنائية، وفق تعديله الذي تم بقانون 149التعويض )م.

فور ، قد أوجب إخطار المتهم 2000يونيو  15الصادر في  516تدعيم قرينة البراءة رقم 
صدور أمرًا بأال وجه في مواجهته أو بإخالء السبيل أو حكم بالبراءة، بحقه في طلب التعويض 

 (.1-149، 149)م.

وقد أدرج مبدأ التعويض عن الحبس االحتياطي التعسفي أو غير المشروع في القانون الفرنسي 
الصادر في  643-70من قانون اإلجراءات الجنائية منذ صدور القانون رقم  149في المادة 

، والتي عدلت بموجب 1978يناير  9الصادر في  50-78والقانون رقم  1970يوليو  17
، والتعديالت التي تلته حتى 2000يونيو  15الصادر في  516قانون تدعيم قرينة البراءة رقم 

 .2004مارس  9الصادر في  204القانون رقم 

إخالل بأحكام الفقرتين الثانية والثالثة  في صياغتها األخير على أنه: "دون  149وتنص المادة 
من قانون التنظيم القضائي، فإن للشخص الذي كان محاًل لحبس احتياطي  1-781من المادة 

خالل إجراءات جنائية، انتهت قبله بإصدار أمر بأال وجه أو بإخالء سبيله أو بحكم نهائي 
ر األدبي والمادي الذي سببه له في تعويض كامل عن الضر  -بناء على طلبه  –بالبراءة، الحق 

هذا الحبس. وال يتوجب التعويض إذا كان هذا القرار قد صدر مؤسسًا على سبب وحيد وهو 
من قانون العقوبات، أو لصدور عفو الحق على  1-122تقرير عدم مسئولية تطبيقًا للمادة 

ياطي طواعية منه األمر بالحبس االحتياطي، أو كان الشخص قد صدر بحقه أمرًا بالحبس االحت
وبرضائه، أو سمح باتهامه عن خطأ كي يسمح للفاعل األصلي باإلفالت من المالحقة الجنائية 

من قانون اإلجراءات الجنائية(. وبناًء على طلب صاحب الشأن يتم تقدير التعويض من  149)م.
 156المواد خالل االستعانة بالخبرة في حضور الخصوم، والتي تجرى وفق الضوابط المقررة في 

وما بعدها. وحينما يعلن الشخص باألمر بأال وجه أو بحكم البراءة فيتعين إخطاره بحقه في طلب 
 )الفقرة األولى(. 3-149إلى  1-149التعويض وبأحكام المواد 

ويظهر من هذا النص أن المشرع الفرنسي قد أوجب توافر عدة شروط من أجل استحقاق 
 سفي:التعويض عن الحبس المؤقت التع



وأول تلك الشروط، يتمثل في ضرورة أن يكون هذا الحبس قد ثبتت عدم مشروعيته، إما بناء 
على صدور أمر بأال وجه، أو أمر بإخالء السبيل، أو بصدور حكم نهائي بالبراءة. ولعل هذا 

الشرط يطرح تساؤاًل حول ما إذا كان الحق في التعويض يثبت للشخص إذا ما تمت تبرئته عن 
لوقائع في حين أدين عن وقائع أخرى في ذات الدعوى. في الحقيقة أن اللجنة الوطنية بعض ا

للتعويض عن الحبس المؤقت ، والتي كانت تختص في السابق بمنح التعويض إلى ما قبل 
، 2000يونيو  15الصادر في  516تعديل قانون اإلجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 

، كانت في البداية ترفض منح التعويض في مثل 2004مارس  9ي الصادر ف 204والقانون رقم 
تلك الحالة، إلى أن عدلت عن هذا التوجه في واقعة كانت تتلخص في أن شخصًا كان قد تم 

حبسه مؤقتًا بتهمة تزعم عصبة إجرامية، والتحضير للقيام بعمل إرهابي. وقد صدر حكم ببراءته 
اإلقامة غير المشروعة. وقد رأت اللجنة سالفة الذكر أن عن تلك التهم، وإدانته فقط عن جريمة 

هذا الجرم األخير ما كان وحده يبرر حبسه مؤقتًا، األمر الذي يجعل الحبس الذي خضع له عن 
 تهمة الشروع في عمل إرهابي حبسًا تعسفيًا وغير مبرر.

ديًا كان أم ويشترط أيضًا الستحقاق التعويض، أن ينجم عن الحبس غير المشروع ضررًا، ما
معنويًا. ولم يعد المشرع الفرنسي يتطلب درجة معينة للضرر، خالفًا لما كان يشترطه المشرع في 

، من 2000يونيو  15بدء اعتماد نظام التعويض عن الحبس المؤقت غير المشروع وقبل تعديل 
 وجوب أن يترتب على الحبس المؤقت ضرر غير عادي وبالغ الجسامة.

ادي عن الضرر المعنوي في مسألة اإلثبات، فبينما يجب على الجهة ويختلف الضرر الم
المختصة بمنح التعويض التثبت من تحقق الضرر المادي، األمر الذي قضي بتوافره في حق 
المتهم الذي فصل من عمله نتيجة حبسه مؤقتًا، فإنها تعفى من هذا اإلثبات في حالة الضرر 

س المؤقت يعد في ذاته أذًى معنويًا، وكل الدور الذي المعنوي أو األدبي، إذ قضي بأن الحب
يتبقى للجهة المختصة بمنح التعويض هو تقدير حجم الخلل الذي وقع في سير العدالة من أجل 

 تقدير مبلغ التعويض.

ومؤدى ذلك أن مطلق الضرر المادي أو المعنوي، أصبح يسمح بمنح التعويض، شريطة أن 
أ عن الحبس المؤقت. ومعنى ذلك أنه من الواجب على الجهة قد نش -أي الضرر  -يثبت أنه 

من  -وهذا هو الشرط الثالث الستحقاق التعويض  –المختصة بمنح التعويض أن تتثبت أيضًا 



توافر رابطة السببية بين الحبس وبين الضرر الناشئ عنه. ولهذا قضي برفض طلب التعويض 
متهم بااللتزامات التي فرضها عليه قاضي متى تبين أن الضرر الناشئ كان سببه إخالل ال

التحقيق، األمر الذي أدى لتوقيفه. وكذلك رفض طلب التعويض عن الضرر الناشئ، ال عن 
الحبس المؤقت ذاته، وإنما عن قيام دولة أجنبية بطلب تسليم أحد األجانب المقيمين على اإلقليم 

قد ارتكبها قبل انتقاله إلى فرنسا. وكذلك الفرنسي لمحاكمته في دولته عن إحدى الجرائم التي كان 
رفض طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن اإلغالق اإلداري ألحد المقاهي التي يديرها أحد 

المتهمين باالتجار في المخدرات، متى تبين أن هذا الضرر لم ينشأ عن حبس المتهم مؤقتًا، وإنما 
 قع داخل المقهى.كان ناشئًا عن الممارسات غير المشروعة التي كان ت

 –فإذا تحققت تلك الشروط فقد وجب منح التعويض، الذي يقع سداده كمصاريف قضاء جنائي
على عاتق الدولة[؛ عدا حالة رجوع  -من قانون اإلجراءات الجنائية  150وفق ما تقرره المادة 

الدولة على المبلغ بسوء نية أو شاهد الزور، الذي تسبب بخطئه في إصدار األمر 
 حبسالمؤقت، أو مد هذا الحبس.بال

الخاص بتدعيم 2000يونيو  15وفي شأن االختصاص بالفصل في طلب التعويض، فإن قانون 
 9الصادر في  204قرينة البراءة وحقوق المجني عليهم، والتعديالت التي تلته حتى القانون رقم 

قانون  من 1-149، قد سمح بفحص هذا الطلب على درجتين. فنصت المادة 2004مارس 
الرئيس األول  149اإلجراءات الجنائية على أن يفصل في طلب التعويض المقرر في المادة 

لمحكمة االستئناف التي صدر في دائرتها األمر بأال وجه أو بإخالء السبيل أو الحكم الصادر 
بالبراءة، وذلك بموجب قرار مسبب ، ويجب تقديم هذا الطلب في غضون الستة أشهر التالية 

ور األمر بأال وجه أو بإخالء السبيل، أو الحكم النهائي بالبراءة.ويجري النظر في الطلب في لصد
ما لم يعترض مقدم الطلب،  -وليس في غرفة المشورة كما كان يتقرر في السابق  –جلسة علنية

 (.2-149الذي له أن يطلب سماعه شخصيًا أو عن طريق مستشاره )م. 

 -المعتبر كقضاء درجة أولى  -يس األول لمحكمة االستئناف ويمكن الطعن على قرارات الرئ
 –خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنها، أمام اللجنة الوطنية للتعويض عن الحبس. وهذه اللجنة 

هي التي تختص وحدها بالنظر في هذا الطعن، وال يجوز  –المتواجد مقرها بمحكمة النقض 
(.ويمكن لمكتب محكمة 3-149ة من قبلها )م.الطعن بأي طريق كان على القرارات الصادر 



أو اللجان المتعددة إذا  –النقض أن يقرر تشكيل أكثر من لجنة. وتتشكل اللجنة الوطنية هذه 
برئاسة الرئيس األول لمحكمة النقض، أو من يقوم مقامه واثنين من قضاة  –اقتضى األمر 

إلى جانب  -يتم اختيارهم سنويًا  النقض من درجة رئيس دائرة ، أو مستشار، أو مستشار مقرر
بواسطة مكتب المحكمة. ويقوم بعمل النيابة العامة أمام تلك اللجنة  -ثالثة قضاه احتياطيين 

 النيابة العامة لدى محكمة النقض.

وال يفوتنا في النهاية أن نشير إلى أن المشرع الفرنسي لم يكتف بهذا األسلوب في جبر الضرر 
بناء على طلب صاحب الشأن، أو  –قت، بل أجاز لقاضي التحقيق الناشئ عن الحبس المؤ 

أن ينشر األمر بأال وجه  –باتفاق معه، أو من تلقاء نفسه، أو بناًء على طلب النيابة العامة 
إلقامة الدعوى، كليًا أو جزئيًا، أو ينشر بيان يعلم به الجمهور بمضمون هذا القرار وأسبابه، في 

المكتوبة الدورية، أو وسائل اإلعالم المسموعة أو المرئية، أو عبر  واحدة أو أكثر من الصحف
شبكات االنترنت المختصة. وإذا قدر قاضي التحقيق أن صاحب الشأن ال يحق له المطالبة 

 (.1-177بالنشر، فعليه أن يصدر قرارًا مسببًا، والذي يمكن الطعن عليه أمام غرفة التحقيق )م.

، يمكن اللجوء إليه 1-177تأكيد على أن هذا النشر الواردة بالمادة فضاًل عن ذلك، فإنه يجب ال
من  1-9ولو كان المتهم قد حصل على تعويض أدبي بطريق النشر المنصوص عليه في المادة 

القانون المدني، والتي تعطي للقاضي الحق في أن يأمر، ولو بصور مستعجلة، ودون اإلخالل 
خاذ اإلجراءات لوضع حد لالعتداء على قرينة البراءة، بالحق في التعويض عن األضرار، بات

كنشر تصحيح أو إصدار بيان، وذلك على حساب الشخص الطبيعي أو المعنوي المسئول عن 
هذا االعتداء، وذلك متى عرض الشخص على الجمهور قبل صدور حكم بإدانته، بحيث يظهر 

 قات القضائية.كما لو كان قد ارتكب األفعال محل االستدالالت أو التحقي

وهذا الجمع يبرره اختالف نطاق كال األسلوبين في النشر، فبينما يتسع نطاق النشر الوارد في 
من القانون المدني الرتباطه بشخص ما زال محل اتهام، وما زالت براءته منه محل  1-9المادة 

براءة المؤكدة يقتصر نطاقه على حاالت ال 1-177شك، فإننا نجد أن النشر الذي بينته المادة 
أداة أكثر فاعلية لجبر  1-9بصدور األمر بأال وجه إلقامة الدعوى، األمر الذي يجعل من المادة 

الضرر الناشئ عن العدوان على أصل البراءة، إذا ما قورنت بغيرها من األدوات، السيما المادة 
 من قانون اإلجراءات الجنائية. 177-1



 ب: التعويض في القانون الجزائري:

 155-66مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري الصادر باألمر رقم  137تنص المادة 
على أنه  2001يونيو  26الصادر في  08-01، والمعدل بالقانون رقم 1966يونيو  8في 

يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خالل متابعة جزائية 
نهائي قضى بأال وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس  انتهت في حقه بصدور قرار

 .ضررًا ثابتًا ومتميزًا وذو جسامة خاصة 

ويكون التعويض الممنوح طبقًا للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة مع احتفاظ هذه األخيرة 
 الحبس المؤقت.بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في 

( أن منح هذا التعويض يكون من قبل لجنة منشأة على مستوى 1مكرر ) 137وتوضح المادة 
( فإن هذه اللجنة تشكل 2مكرر ) 137المحكمة العليا تدعى "لجنة التعويض ". ووفقًا للمادة 

درجة برئاسة الرئيس األول للمحكمة العليا أو ممثله، وعضوية قاضيين من قضاة هذه المحكمة ب
رئيس غرفة، أو رئيس قسم، أو مستشار، أو أعضاء. ويعين أعضاء اللجنة سنويًا من قبل مكتب 
المحكمة العليا، ويعين هذا األخير كذلك ثالثة قضاة احتياطيين الستخالف األعضاء األصليين 

 عند حدوث مانع.

 137لى ( إ3مكرر ) 137وقد حدد إجراءات نظر طلب التعويض أمام اللجنة المواد من 
(، وأهم ما فيها أن اللجنة تعقد جلساتها في غرفة مشورة، وتصدر قراراتها في جلسة 14)مكرر

 علنية، وال تكون قراراتها قابلة للطعن أمام أية جهة.

 

 

 

 

 



 :أشخاص مازالوا رهن الحبس االحتياطيالقسم الثالث : 

 تاريخ الحبس رقم القضية االسم م

 25/6/2019 عليا دوله امن حصر 2019لسنة  930 زياد العليمي  .1

 25/6/2019 عليا دوله امن حصر 2019لسنة  930 احمد تمام  .2

 25/6/2019 عليا دوله امن حصر 2019لسنة  930 حسن بربري  .3

 25/6/2019 عليا دوله امن حصر 2019لسنة  930 هشام فؤاد  .4

 25/6/2019 عليا دوله امن حصر 2019لسنة  930 عالء عصام  .5

 25/6/2019 عليا دوله امن حصر 2019لسنة  930 حسام مؤنس  .6

 29/6/2018 2018 لسنة 441  حصر امن دولة عليا اسالم جمعه  .7

 4/2/2018 2018 لسنة 441  حصر امن دولة عليا االعصر مصطفى  .8

 4/2/2018 2018 لسنة 441  حصر امن دولة عليا البنا حسن  .9

 3/4/2018 2018 لسنة 441 دولة علياحصر امن  صبري عادل  .10

 16/2/2018 2018 لسنة 441 حصر امن دولة عليا ودنان معتز  .11

 16/4/2019 حصر امن دوله عليا 2018لسنة  441 يسري مصطفي  .12

 7/6/2018 حصر امن دوله عليا 2018لسنة  441 محمد ابو زيد  .13

 14/5/2018 عليا دوله امن حصر 2018 لسنة 621 حرب الغزالي شادي  .14

 14/10/2018 حصر امن دولة عليا 2018لسنة  621 سيد البنا  .15

 800 ، عليا دوله امن 2018 لسنة 1552 مدبولي مروة  .16
 دوله امن 2019 لسنة

1/11/2018 

 800 ، عليا دوله امن 2018 لسنة 1552 ناصف سمية  .17
 دوله امن 2019 لسنة

1/11/2018 

 18/5/2018 عليا دوله امن حصر 2019 لسنة 741 محمدين هيثم  .18

 14/5/2019 عليا دولة امن حصر 2019 لسنة 741 ماهر مصطفى  .19

 12/5/2019 عليا دولة امن حصر 2019 لسنة 741 رانيا محمود  .20

 10/6/2019 حصر امن دولة عليا 2019لسنة  741 عمرو نورهان  .21

 18/6/2019 حصر امن دوله عليا 2018لسنة  640 ايه عالء حسني  .22

 27/5/2019 حصر ام دولة عليا 2018لسنة  734 حازم عبد العظيم  .23

 25/3/2019 حصر امن دوله عليا 2019لسنة  533 ايه حامد  .24

 21/4/2019 حصر امن دولة عليا 2019لسنة  674 امير عيسى  .25

 



 :الخاتمة والتوصيات القسم الرابع

اطالة مدة الحبس االحتياطي يشكل اعتداءًا على تؤكد المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان أن 
ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على 
ضرورة تقييد الحبس االحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سالمة التحقيقات وسير العدالة 

 رة ووفقًا لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.وال يجوز اللجوء إليه إال في حاالت الضرو 

وتتطالب المنظمة ببعض التعديالت على المواد المتعلقة بالحبس االحتياطى فى قانون اإلجراءات 
الجنائية لكى تتوافق مع الدستور المصرى و مواثيق وإعالنات حقوق االنسان الموقع عليها من 

 ى :قبل مصر وهذه التعديالت على النحو التال

 التوسع فى اإلجراءات البديلة للحبس االحتياطى :   

بإتخاذ تدابير و إجراءات بديلة للحبس االحتياطى تتفق مع الدستور المصرى و مواثيق وإعالنات 
فى محاكمة قانونية “ المتهم بريء حتى تثبت إدانته ” حقوق االنسان حيث انه من المعروف أن 

الحرية ” من الدستور المصرى على أن  54صى المادة عادلة و فى ظروف طبيعية ، حيث تو 
الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على 
أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. 

ك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمٌكن من االتصال ويجب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذل
بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد 
حريته. وال يبدأ التحقيق معه إال فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ُندب له محام، مع 

جراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، توفير المساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة، وفقًا لإل
ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك اإلجراء، 

وإال وجب اإلفراج عنه فوًرا. وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحاالت 
ائه عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأد

حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع األحوال اليجوز محاكمة المتهم فى الجرائم 
والناظر الى الفقرة االولى من ”   التى يجوز الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب



ى الحرية الشخصية حق طبيعى ومصونة ال ُتمس المادة سالفة الذكر يجد أن الدستور يؤكد عل
 لذلك نرى التوسع فى اإلجراءات والتدابير البديلة للحبس االحتياطى على النحو التالى :

عدم التغيب عن محل االقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إال وفق الشروط واألسباب   
 التي يحددها القاضي المذكور.

 طاق جغرافى محدد مثل المحافظة التى يوجد بها محل سكنه.تحديد إقامة المتهم فى ن   

 إبالغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج النطاق الجغرافى المحدد له.   

 الحضور بشكل يومى لقسم الشرطة الواقع فى دائراته محل سكن المتهم.   

 المنع من السفر خارج البالد لحين الحكم فى القضية المنظورة امام القضاء .   

اإلفراج عن المتهم فى مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع األخذ    
 فى االعتبار الحالة المادية للمتهم .

لذا نرى التوسع في هذه التدابير البديلة المنصوص عليها فى قانون االجراءات الجنائية ، بحيث  
رائم الجسيمة، مع منح السلطة القضائية أن نقلل من اللجوء الى الحبس االحتياطي إال في الج

 تختارمن التدابير البديلة تبًعا لحالة كل قضية وكل متهم على حدة.

تعزيز ضمانات الحبس االحتياطي وذلك من خالل النص على وجوب تسبيب األمر  -  
ات الصادر بالحبس االحتياطي واجازة الطعن فيه والتفكير في انشاء نظام مشابه لقاضي الحري

 والحبس في فرنسا.

تقرير الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن الحبس االحتياطي مع احاطة هذا الحق بما  -
 يلزم من شروط وآليات تضمن عدم اساءة استعماله.


